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KWIBUS KRANT
De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn,
Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een
oplage van 250 stuks. Redactie: Elly van der Velde, Nel Brouwer
en Wendy Venema

Correspondentieadres:
Schopenhauerstraat 167, Apeldoorn, tel 055-3668153

kwibus@phoenix-apeldoorn.nl

Conditie in de lift met Dansfit

Inhoud

LAATSTE NIEUWS

Een cursus Dansfit is weer gestart op de woensdagavond met
Jeanneke als docent. Aan deelnemers is er geen gebrek. Mensen
van heel verschillende leeftijd en dansniveau willen via deze
cursus werken aan hun conditie, spierkracht en coördinatie.

Conditie in de lift met Dansfit
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Dat gebeurt al dansend op de meest uiteenlopende muziek: van
Bretons, Salsa en Zigeunermuziek tot muziek van Adele en
Queen. Sommige dansen zijn snel, andere zijn meer gericht op
coördinatie of op het vloeiend verbinden van passen. Oefeningen
van diverse spiergroepen komen aan bod en aan het eind worden
de rekoefeningen natuurlijk niet vergeten.
Heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar?
In januari volgt er een nieuwe cursus van tien avonden. Zie de
agenda op pagina 4.

De Koreaanse dames, act op het
afscheidsfeest van Marian. Zie
pagina 9.

Van de redactie

Groepen en dansleiding bij Phoenix
Maandag
19.30 – 21.00 uur
20.30 – 22.00 uur

Beginners
Gevorderden

Jeanneke Bruning
Jeanneke Bruning

055-5419035
055-5419035

Phoenix Vocaal

Inger Stienstra

06-14853894

Beginners/Gevorderden
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Tieners
Vergevorderden

Joke Langen
Anne Mulder
Joanne van ’t Hof
Joanne van ‘t Hof
Joanne van ‘t Hof
Margreet Huizer

055-5417041
voor kinderdansleiding, zie het
mailadres

Seniorengroep
Voorbereidingsgroep
Dansensemble

Mascha Kreugel
Joanne van ’t Hof / Marc Bout
Marc Bout
055-5341452

Dinsdag
09.30 – 11.30 uur

Woensdag

Beste allemaal,
Net zoals de herfstblaadjes
hierboven met zorg zijn
uitgezocht en opgehangen (in
kleur zag de foto er nog mooier
uit), zo hebben wij ook weer
veel zorg besteed aan de bladen
van deze Herfstkwibus.
Zonder bijdragen, verslagen en
foto’s van jullie hadden wij niets
om zorg aan te besteden, dus
heel veel dank weer voor alle
kopij!
We dansen weer, we zingen
weer, ook al moeten we nog
voorzichtig blijven en een paar
coronamaatregelen in de gaten
blijven houden. We proberen
onze conditie weer op te krikken
en de snelheid (bij mij
tenminste;-) te verbeteren.
Er zijn ook weer plannen voor
leuke activiteiten binnen
Phoenix. Dus zie de Phoenixagenda’s in deze kwibus en
noteer vast de data in de eigen
agenda! En vergeet daarbij ook
niet op pagina 11 te kijken.
Namens de redactie een fijn
zang/dansseizoen gewenst,

In deze Kwibus staan o.a. foto’s
van:
Dans/zangleiding
Jan Willem Gouverneur
Joanne van ‘t Hof
Margeet Huizer
Phoenix Vocaal

055-5219249

Donderdag
14.00 – 15.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 22.30 uur

Bestuur Phoenix
Voorzitter

Antoon Bos

055 - 5421714

Penningmeester

Lizzy Preisser

055 - 5417142

Secretaris
Vert. Dansleiding
Alg. bestuurslid

Anneke de Cloet
Margreet Huizer
Marike Kluin

055 - 5215936
055 - 5219249

Ledenadministratie

Nel Brouwer

055 - 5416727

voorzitter@phoenixapeldoorn.nl
penningmeester@phoenixapeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl

leden@phoenix-apeldoorn.nl

Internet
Website
Algemene info
Informatie over en opgeven voor cursussen
Informatie over zang (Phoenix Vocaal)
Informatie over het dansensemble
Kinderdansleiding
Kwibusredactie
Speciaal voor leden (adreswijzigingen, opzeggingen)
De Veste (verhuur zaal/café)

www.phoenix-apeldoorn.nl
info@phoenix-apeldoorn.nl
cursus@phoenix-apeldoorn.nl
vocaal@phoenix-apeldoorn.nl
demo@phoenix-apeldoorn.nl
kinderdans@phoenix-apeldoorn.nl
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
leden@phoenix-apeldoorn.nl
www.deveste-apeldoorn.nl

Adres: De Veste – Fabianusstraat 4, Apeldoorn, telefoon: 055-542 12 06
Opzeggingen, wijzigingen van adres of mailadres dienen per e-mail (of schriftelijk) te
geschieden aan de ledenadministratie: Nel Brouwer: leden@phoenix-apeldoorn.nl,
Fabianusstraat 4, 7333 BM Apeldoorn, tel. 055-5416727.
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden per 1 februari of per 1
september. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie van contributie.

Volwassenen

Tieners

Geke Landweer-Wowor

Esmee Drenth

Elly de Rek

Elly
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09.45 – 11.15 uur
15.00 – 15.45 uur
15.00 – 16.00 uur
15.00 – 16.00 uur
18.00 – 19.00 uur
20.30 – 22.00 uur

Van de Bestuurstafel
Hoera, we dansen en zingen weer. Wat is het fijn om iedereen weer terug te zien.
Het seizoen is flitsend van start gegaan. We hebben weer een tiener- en een voorbereidingsgroep! De
herfstcursussen Dans-Mix voor kinderen, Ouder en Peuterdans, Dansfit en de Introductiecursus zijn
gestart. Super dat er zoveel aanmeldingen zijn! Ook zijn er weer nieuwe leden bij de diverse groepen.
We denken alweer vooruit naar ‘Phoenix onder de Kerstboom’. Net als voorheen zoeken we een goed
doel waaraan we deze middag kunnen doneren. Heb je een voorstel? Meld dit dan bij het bestuur of bij
jouw docent. We zoeken een kleinschalig project, met persoonlijk betrokkenheid van een lid en iemand
die bij de groepen en tijdens de kerstmiddag kan komen vertellen over dat goede doel.
Het Dansensemble is bezig met voorbereidingen voor een optreden in Orpheus op 20 februari 2022. We
kijken er naar uit! Gelukkig mag ook het theater weer open.
Het bestuur heeft er voor gekozen om bij jaarbetalers niet de factuur voor het hele seizoen in één keer in
rekening te brengen, maar dit in 4 termijnen te doen. De 1e periode is voor iedereen in rekening gebracht.
Heb je recht op de regeling RegelRecht van de gemeente Apeldoorn? Dan kun je een deel van de
contributie daarmee betalen. Meld je dan bij de penningmeester. Dan maken we een afspraak om de pas te
scannen.
De gemeente heeft voor de verenigingen die onder de subsidieregeling amateurkunst vallen extra geld
beschikbaar gesteld. Dat heeft Phoenix aangevraagd en gekregen.
Voor het bestuur, en daarmee de vereniging, speelt thans nieuwe wetgeving: de WBTR (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen) stelt nogal wat eisen. We komen daar later op terug.
En tot slot: als je een bankrekeningnummer hebt bij de RABO-bank vergeet dan niet om voor
25 oktober te stemmen op Phoenix! Dan maken we kans om een mooi bedrag te krijgen waarmee we de
kostuumruimte willen verbouwen.
Namens het bestuur,

Antoon Bos, voorzitter

Van de Jubileumcommissie
Er was eens…
Een jubileumcommissie die heel hard gewerkt had om Phoenix een fantastisch feest
te geven ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum.
En toen kwam er Corona en een lock-down. Dus helaas kon het feest niet doorgaan.
De datum werd verzet naar oktober 2020, maar ook toen kon het niet doorgaan.
Daarop is het hele plan in de ijskast gezet.
Inmiddels kan er gelukkig weer meer, maar om nu alsnog het jubileumfeest te gaan vieren, voelt als
mosterd na de maaltijd. In overleg met het bestuur is besloten geen jubileumfeest meer te houden.
Er zal vast in de toekomst wel weer een of ander feest komen. Ideeën daarvoor zijn natuurlijk altijd
welkom. Meld deze vooral bij het bestuur.
En toen... zongen en dansten we nog heel lang en gelukkig door.
Namens de jubileumcommissie,

Jeanneke
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Agenda en Vooruitblik
November
Wat
Waar
Wanneer
Tijd
Kosten

: A.V.O. Senioren bal
: De Veste
: Donderdag 11 november
: 14.00 – 16.30 (zaal open vanaf 13.30)
: €5,00 incl. consumptie (leden A.V.O.
betalen €2,50)

Wat

: Workshop Internationale dans o.l.v.
Mariëtte van Gelder
: Zondag 14 november
: 13.30 – 16.30
: € 20,00 A.V.O. leden
€ 25,00 niet-leden

Wanneer
Tijd
Kosten

Mis het niet:

December
Wat
Wanneer
Tijd

: Phoenix onder de Kerstboom
: Zondag 19 december
: 14.00 – 17.00
: Informatie volgt nog

Wat
Wanneer

: Kerstvakantie
: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Januari
Wat
Wanneer
Tijd
Kosten

Wat
Wanneer
Tijd

: Cursus Dansfit – Winter
: 10 x: op woensdag 12, 19, 26 januari,
2, 9, 17, 23 februari, 9, 16, 23 maart
: 19.00 - 20.00
: € 45,00 A.V.O. leden
€ 50,00 niet leden
(10% korting bij deelname aansluitend aan
vorige cursus)
: Nieuwjaarsconcert met
Palitra Balkan Band
: 16 januari
: 15.00 - 16.30
: Informatie volgt nog

Alle activiteiten in De Veste, tenzij anders vermeld
Tijden onder voorbehoud
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Wil je nog een leuke tip voor in je
agenda?
Kijk dan snel op pagina 11 !

Vooruitblik
Workshop Internationale dans o.l.v. Mariëtte van Gelder
Mariëtte heeft al een paar keer een gastles bij Phoenix gegeven en
wij hebben haar leren kennen als een enthousiaste en goede docente,
met veel kennis van de dansen en hun herkomst. Het is een genot om
les van haar te krijgen. Vanuit haar enorm brede achtergrond, weet
Mariëtte een programma te brengen, dat zo divers is dat het voor
iedereen leuk is.
Mariëtte is met dansen begonnen bij de plaatselijke balletschool. Dat
inspireerde haar zo dat zij is doorgegaan naar de vooropleiding + de
(4-jarige) opleiding aan het Conservatorium Dans in Tilburg.
Vervolgens is Mariëtte aangenomen bij ’t Folkloristisch Danstheater
(het latere ID), waar zij 6 jaar als professionele danseres meegewerkt heeft
aan theater- en schoolvoorstellingen en tv-producties, zoals van Kurt Weil en de Mounties Show.
Daarna is Mariëtte gaan dansen bij amateur-gezelschappen. Zo was zij in de gelegenheid deel te nemen aan verre
festivalreizen, zoals b.v. naar Armenië met Tineke en Maurits van Geel en ook naar het Folkmoot Festival in
Amerika, Ierland, China etc.
Mariëtte heeft aan ’t begin gestaan van de oprichting van Praznik (Bulgaarse demonstratiegroep ), waar zij enkele
jaren heeft meegedanst en een geweldige tijd heeft gehad. Ook reisde ze jarenlang af naar Leamington Spa
(Engeland) in het kader van een uitwisselingsprogramma met een demonstratiegroep, waaraan zij 6 jaar lang als
repetitor heeft lesgegeven. Mariëtte gaf les op het Doe Dans Festival, de folkweek in Ommen en nog velerlei
workshops en instuiven door het land heen. Natuurlijk volgt zij zelf ook vele workshops, zoals Machol Europe in
Engeland en in Frankrijk, onder meer om haar Israelische programma bij te houden.
Tot slot werkte zij mee aan de totstandkoming van 2 Mix-programma’s.
Ook nu, na 30 jaar lesgeven is haar drijfveer nog altijd: gewoon volop genieten van muziek en dans, met zoveel
mogelijk mensen om me heen: “Samen dansen, samen plezier hebben en als de mensen genieten tijdens mijn les
en workshop ben ik daar alleen maar blij om!”

Bloemenmagazijn “MARGRIET”
Schubertlaan 20
7333 CV Apeldoorn

SINDS 1974 GOED IN BLOEMEN,
PLANTEN, BLOEMWERKEN

EN VEEL MEER !!
Tel. 055-5332655
Fax 055-5428783
e-mail: margrietbloemen@vbw-groenplein.nl
www.flowerserviceapeldoorn.com
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Kinderagenda
December
Wat
Wanneer
Tijd

: Phoenix onder de Kerstboom
: zondag 19 december
: 14.00 – 17.00
Informatie over deze middag volgt nog.

Wat
Wanneer

: Kerstvakantie
: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Januari
Wat
Wanneer
Tijd
Waar
Kosten

: Ouder en Peuterdans Winter (2 & 3 jaar) – o.l.v. Anne Mulder
: 7 x en wel op 8, 15, 22, 29 januari, 12, 19, 26 februari
: 10.00 – 10.45
: Grote zaal van de Veste
: € 31,50

Wat
Wanneer
Tijd
Waar
Kosten

: Peuterdans Winter (3 jaar) – o.l.v. Anne Mulder
: 7 x en wel op 8, 15, 22, 29 januari, 12, 19, 26 februari
: 11.00 – 11.45
: Kleine zaal van de Veste
: € 31,50

Wat
Wanneer

: Dans-Mix voor kinderen Winter - o.l.v. kinderdansdocenten Phoenix
: 10 x en wel op 12, 19, 26 januari, 2, 9, 17, 23 februari, 9, 16, 23 maart
Onderbouw (4-7 jaar)
: 15:00 - 15:45 uur
: € 45,- (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)
Middenbouw (6-9 jaar)
: 15:00 - 16:00
: € 50,- (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)
Tieners (10-15 jaar)
: 17.00 - 18.00
: € 50,- (10% korting bij deelname aansluitend aan vorige cursus)

Tijd
Kosten
Tijd
Kosten
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linten of sjaaltjes

Dansen met …

Tijd
Kosten

Herfst-knutseltip
Bladeren kun je omtoveren
tot kattenkopjes en andere
dierensnoetjes. Maar
spiderman kan natuurlijk
ook.
Het maken van de gaten voor
de ogen is lastig, dat kan een
volwassene even voor je
doen.
Maar het beschilderen kun je
zelf!

Dansen met
bladeren
De peuters dansen
met bladeren!
Dat kun je natuurlijk
ook thuis doen.
Met echte bladeren of
met een zelf gekleurd
blad van papier.
Kleur het blad, vraag
iemand om ‘m voor
je uit te knippen, en
maak een vrolijk
herfstdansje!
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Terugblik
Afsluiting seizoen 20/21 van Phoenix Vocaal
Wat een raar jaar hebben we achter de rug. Corona, velen zullen het woord niet meer willen zien of
horen. Elkaar eerst maanden helemaal niet meer zien, daarna een paar weken zingen op afstand met een
half koor. Daarna weer helemaal niets. Ondertussen ging het sollicitatieproces ‘gewoon’ door. In
december afscheid nemen van Marian en Inger welkom heten. En dan weer weken niets. Gelukkig heeft
Inger het zoomen opgepakt. Met volle moed en nieuwsgierigheid hoe dit dan in zijn werk gaat ging 1 x
in de 2 weken op dinsdag de laptop open. Elkaar helpen om ingelogd te komen en dan ook nog met
geluid. Maar wat het knapste was? Inger had ons allemaal stil. Maar daar had zij de knop Mute voor,
hahahha. Later mochten we met 2 personen bij elkaar en werden er koppeltjes gevormd. Dat vond ik al
stukken fijner zingen. Op zolder bij Wobby, ramen open en de hele buurt kon meegenieten. Gelukkig
konden ze ons niet zien en hadden ze waarschijnlijk geen idee waar het vandaan kwam.
Na maanden om de week zoomen mochten we weer, heerlijk. Op afstand en ons aan de coronaregels
houdend, maar dat maakte het er niet minder fijn om.
Je zag en hoorde elkaar weer. We hadden elkaar ook veel te vertellen. En ook voor Inger fijn (hoop ik)
om ons in levende lijve te zien en horen. En wat het zoomen heeft opgeleverd met de nieuwe liedjes. Ik
moet eerlijk bekennen dat het op zolder wel erg gezellig werd. En dat er van de liedjes weinig was
blijven hangen. Bij mij dan hé.
Aan ieder seizoen komt een eind, dit is er eigenlijk één om gauw te vergeten maar het zal waarschijnlijk
de geschiedenisboeken in gaan als zeer bijzonder en niet te vergeten.
De laatste ochtend, altijd bijzonder.
We startten met een bijna voltallig koor, heerlijk om zoveel mensen weer te zien. Ook aan de oproep
van Inger om fleurig tevoorschijn te komen was gehoor gegeven. Sommigen kwamen speciaal nog even
juist voor de laatste keer. Om elkaar een fijne en vooral gezonde zomer te wensen. Na het repertoire van
ons aanstaande optreden in september geoefend te hebben, ging Anton wat foto’s van ons schieten.
Zoals we gewend zijn gingen we ook nu afsluiten met een wereldlunch. Maar hoe doen we dat?
Normaal kruipen we haast bij elkaar op schoot in café André. Oplossingsgericht zoals wij zijn: de lunch
stond klaar op de tafels in het café en werd in groepjes genuttigd in de grote zaal. Wat hadden we elkaar
veel te vertellen. Ook werd er al druk gepraat over het afscheid van Marian Gouverneur. Dus dat
beloofde ook wat ;)
Groet Marjanne Oleman
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Terugblik
Afscheid van Marian Gouverneur
Op zondag 10 oktober was Phoenix Vocaal ’s middags en ‘s avonds in de Veste ter gelegenheid van
het afscheid van Marian als dirigent. Vanaf 15.00 uur werden er acts opgevoerd, zowel serieuze en
hilarische. Er waren quizvragen, creatieve creaties, gewoon te veel om te beschrijven. Tussendoor
werd er heerlijk gegeten en heel erg veel gelachen. Marian noemde het een fantastisch afscheidsfeest
en heeft er enorm van genoten! De koorleden niet minder…
Hier volgt een kleine foto-impressie:

Het Apenorkest

Inger en Marian

Nog één keer dirigeren…

Huilende koorleden
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Verjaardagskalender

DECEMBER

NOVEMBER
02-11
03-11
06-11
10-11
13-11
13-11
14-11
14-11
19-11
20-11
20-11
21-11
22-11
24-11
24-11
25-11
26-11
30-11
30-11

Shem
Marian
Bep
Lenie
Ger
Miny
Ineke
Barbara
Jesper
Rolien
Lammy
Netty
Wim
Feline
Mila
Jasmijn
Emelie
Tilly
Jeanne

OPD
BGW+EL
SR
VvP
SR
VG
ZA
VG
OPD
BGW+SR
BGW
BGW+SR
EL
TI
MB
OPD
OB
VvP
VvP

01-12
03-12
03-12
04-12
04-12
05-12
11-12
14-12
15-12
18-12
21-12
23-12
23-12
26-12
27-12
28-12
30-12

Dinie
Aafke
Jolanda
Henny
Jolanda
Christel
Joke
Maritta
Emmy
Driesje
Geertje
Gea
Judith
Anneke
Myrrin
Wil
Berry

JANUARI

VG+GM
BL
SR
VvP
BGW
BM
Docent
SR+BGW
BGW
BGW
BGW
ZA
VG
ZA
MB
ZA+VG+BGW
VG

02-01
02-01
04-01
04-01
05-01
08-01
12-01
13-01
14-01
18-01
19-01
21-01
21-01
21-01
25-01
26-01
27-01
28-01
29-01
31-01

Milou
Jacoline
Joanne
Mieke
Yvonne
Rianne
Fieke
Hetty
Thea
Marianne
Madeleen
Ria
Leo
Lena
Louise
Berta
Netty
Martin
Els
Lies

DF
ZA
Docent
BGW
ZA+BM+BGW
BM+GM
TI+VO
SR
BM+GM
VvP
DF
BGW+BM
VvP
OPD
OPD
ZA
VvP
BL
VG+EL
TI

Verklaring afkortingen
verjaardagskalender
BL
BM
BGW
DE
DF
EL
GM
MB
OB
OPD
SR
TI
VG
VO
VvP
ZA
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Bijzondere leden
Beginners maandag
Beginners/Gevorderden woensdag
Dansensemble
Dansfit
Ereleden
Gevorderden maandag
Middenbouw
Onderbouw
Ouder en Peuterdans
Senioren
Tieners
Vergevorderden
Voorbereidingsgroep
Vriend van Phoenix
Vocaal

Van het Dansensemble
Voorbereidingsgroep

Er is weer een nieuwe kleine voorbereidingsgroep gestart
onder leiding van Marc Bout en Joanne van ‘t Hof.
In de voorbereidingsgroep wordt de danstechnische basis
gelegd voor het dansen in het Dansensemble.
Daarnaast leren de dansers ook belangrijke delen uit het
repertoire van het ensemble.
De dansers in de voorbereidingsgroep dansen ook bij de
Tieners. Ze zijn uitgekozen omdat ze potentie hebben om
nog beter te worden! Deze gezellige meiden zijn
echte ‘Phoenixers’: ze dansen al een flink aantal jaar en
zijn begonnen in de jongste kindergroepen.
Voor mij (Joanne) is het ook echt prachtig om hun
ontwikkeling te zien en met ze mee te mogen groeien.
We willen ze zeer binnenkort al laten optreden, zodat
u ze ook kunt bewonderen!
Joanne van ‘t Hof

Zet het vast in je agenda
van 2022:
Wat: de door corona vertraagde
jubileumvoorstelling van het
Dansensemble
Wanneer:

op 20-02-2022

Waar:

in Orpheus
Nadere info volgt!

Denk je met ons mee?
We hebben momenteel in de
Kwibus plek voor 1 nieuwe grote
advertentie van 18 bij 12 cm,
liggend formaat.
Heb je zelf interesse of ken je
iemand voor wie dit interessant
zou kunnen zijn? Geef het aan
ons door!
Voor meer informatie kun je ook
bij ons terecht:
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
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Vervangpuzzel
stoet
trip
waterloos
zuurstok
melkvet
prinsen
straal
herfstbloem
Kiel
Jurk
vandaan

Vervang bij elk woord (en 1 plaatsnaam) de laatste
letter, zodanig dat er telkens weer een goed woord
(of goede plaatsnaam) ontstaat.
Die elf nieuwe slotletters vormen samen ook weer
een woord: een begrip dat vaak met het late
voorjaar en de zomer wordt geassocieerd.

Mail je oplossing vóór 1 december naar:
kwibus@phoenix-apeldoorn.nl
en maak kans op een leuke attentie!

Bron: Rutger Kiezebrink
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SLUITINGSDATUM KOPIJ WINTERKWIBUS: 15 DECEMBER 2021

